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Recenzja rozprawy doktorskiej magistra Sławomira Chwałka pt. „Uwarunkowania 

środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC-IV AD) na Cyprze  

– studium geoarcheologiczne 

 

 Podstawa recenzji 

Podstawą przygotowania oceny była Uchwała nr 27/2020 z dnia 3 grudnia 2020 roku Rady 

Naukowej Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach. Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska magistra Sławomira Chwałka pt. 

„Uwarunkowania środowiskowe lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos (IV BC-IV AD) na 

Cyprze – studium geoarcheologiczne wykonana w Zakładzie Geomorfologii i Geoarcheologii, 

Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod 

opieką naukową prof. UJK dr hab. Tomasza Kalickiego. 

Wstęp 

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska jest pracą interdyscyplinarną, łączącą 

zagadnienia archeologii i nauk przyrodniczych. Współczesne opracowania stanowisk 

archeologicznych trudno sobie wyobrazić bez odniesienia do środowiska przyrodniczego,  a w 

szczególności bez badań wzajemnych relacji między funkcjonującym stanowiskiem 

archeologicznym a otaczającym je środowiskiem przyrodniczym. Oceniana praca doktorska w 

założeniu wpisuje się w opisywany nurt badawczy, jej zasadniczym celem było określenie 

wpływów środowiska przyrodniczego na lokalizację i funkcjonowanie Nea Pafos na Cyprze w 

okresie pomiędzy IV w. p.n.e a IV w. n.e. Założonemu celowi głównemu towarzyszyły 

wyróżnione cele cząstkowe. Należą do nich: 1) Identyfikacja miejsca drugiego portu Nea Pafos 

znanego ze źródeł starożytnych pisarzy; 2) Rozpoznanie stratygrafii osadniczej Nea Pafos; 3) 

Rozpoznanie faz aluwiacji doliny Ezousas; 4) Typologia, regionalizacja i waloryzacja 

geoekosystemów regionu Pafos.   



 

 

Oceniana dysertacja doktorska zawiera 247 stron tekstu, w tym 26 stron zajmuje 

obszerna tabela charakteryzująca wydzielone uroczyska, na 23 stronach zawarta jest bardzo 

obszerna bibliografia składająca się z około 244 pozycji, ponadto praca zawiera spisy rycin i 

tabel oraz aneksy ze spisem badanych stanowisk, dokumentującym zakres przeprowadzonych 

na nich badań, ostatnim elementem pracy jest zestawienie 33 datowań TL wykonanych na 

potrzeby pracy (w nagłówku tabeli o nazwie „Uzyskana data” zabrakło informacji „ka”). Praca 

składa się z 9 głównych rozdziałów podzielonych na podrozdziały. Numeracji rozdziałów 

Bibliografia, Spis Rycin i Spis Tabel nie stosuje się w publikacjach naukowych. 

W pierwszym i drugim rozdziale przedstawiony został stan i położenie obszaru badań. 

W trzecim rozdziale doktorant opisał wszystkie komponenty współczesnego środowiska i ich 

zmiany w czwartorzędzie. W czwartym rozdziale naświetlono położenie Nea Pafos na tle 

systemu osadniczego basenu Morza Śródziemnego. W kolejnych dwóch rozdziałach 

przedstawiono cel i metody badań. W rozdziale siódmym omówiono wyniki badań dzieląc je 

na badania poza stanowiskiem i na stanowisku archeologicznym oraz podrozdział omawiający 

wpływ czynników środowiskowych na lokalizację i funkcjonowanie Nea Pafos. Pracę zamyka 

rozdział Wnioski. Struktura pracy nie budzi zastrzeżeń i spełnia wymogi formalne stawiane 

pracom naukowym. 

Ocena merytoryczna i formalna treści pracy 

We wstępie magister Sławomir Chwałek omawia lokalizację stanowiska na Cyprze, 

zwracając uwagę na liczne czynniki środowiskowe: endogeniczne i egzogeniczne wpływające  

na ewolucję środowiska i zaznacza, że region śródziemnomorski jest doskonałym polem 

badawczym do studiowania czwartorzędowych przemian środowiska. Można się zgodzić z 

doktorantem, ujmując problem w tak długiej skali czasowej, jaką jest czwartorzęd. Jednak z 

punktu widzenia Nea Pafos funkcjonującego IV w. p.n.e do IV w. n.e., a więc w zasadzie w 

najmłodszej fazie holocenu badany obszar jest trudnym polem badawczym. Najbardziej 

znaczące z punktu widzenia holoceńskich przemian środowiskowych, bo charakteryzujące się 

wysoką rozdzielczością,  metody paleoekologiczne mają bardzo ograniczone zastosowanie ze 

względu na suche warunki środowiskowe. Drugim czynnikiem, który ogranicza, a co najmniej 

utrudnia interpretację wyników badań są ruchy tektoniczne i trzęsienia ziemi. Reasumując, 

obszar badań jest bardzo interesujący archeologicznie, jednak trudny do badań 



 

 

geoarcheologicznych, rozumianych szerzej jako zakres badawczy archeologii środowiskowej, 

szczególnie w rozpatrywanej skali czasowej. Podobny pogląd wyraził Ghiraldi (2015) badając 

dolinę rzeki Tremithos (Cypr), a więc prowadząc badania w bardzo bliskim regionie, 

stwierdzając, że aby odróżnić rolę czynnika klimatycznego, antropogenicznego, czy 

tektonicznego na procesy w zlewni w holocenie, należałoby poszukać osadów lagunowych i 

przebadać je metodami palinologii oraz izotopowymi. 

W pierwszym rozdziale pracy nazwanym Stan badań doktorant dokonuje przeglądu 

opracowań dotyczących różnych komponentów środowiskowych, a także badań 

archeologicznych i historycznych, które mogłyby nawiązywać do badanego problemu, czyli 

uwarunkowań lokalizacji i funkcjonowania Nea Pafos. Z dokonanego przeglądu wynika, że dla 

badanego stanowiska brakuje studium geoarcheologicznego. Autor podkreśla, że do tej pory 

opracowania geoarcheologiczne stanowisk archeologicznych regionu Pafos są nieliczne. 

Można do nich zaliczyć dwie prace: Zomeni (2012) i Deckers (2007). 

W drugim rozdziale magister Sławomir Chwałek charakteryzuje położenie obszaru 

badań, dzieląc obszary badań na: badania na stanowisku archeologicznym obejmujące Pafos i 

poza stanowiskiem archeologicznym, obejmujące dolinę rzeki Ezousas. W rozdziale 

zamieszczono dwie ryciny, jednak na żadnej z nich nie ma skali, ani podanego źródła, na 

rycinie 3 nie ma legendy do licznych form wymienionych na mapie, prawdopodobnie 

geomorfologicznej. 

Trzeci rozdział jest bardzo obszernym opracowaniem komponentów środowiska 

przyrodniczego południowo-zachodniej części Cypru opartym o zebraną, bardzo bogatą 

literaturę. Omówiono szczegółowo budowę geologiczną, główne kierunki ruchów 

tektonicznych, które silnie warunkują geomorfologię w strefie wybrzeża oraz zestawiono w 

tabeli trzęsienia ziemi od czasów starożytnych (26 r. p.n.e.) do czasów współczesnych. Dane te 

wskazują na kilkakrotne trzęsienia Ziemi w rejonie w czasie funcjonowania Nea Pafos. W 

kolejnym podrozdziale na podstawie Zomeni (2012) zestawiono typy i miąższość osadów 

czwartorzędowych na Cyprze. W tabeli znalazły się osady plioceńskie (neogeńskie), można 

również mieć zastrzeżenia do pisowni (anglicyzmy wynikające z nieumiejętnego tłumaczenia, 

np. kolluwia, terrasy, płytkie morskie wapniaki, chropowatołuskowate). W następnych 

rozdziałach doktorant charakteryzuje uwarunkowania geomorfologiczne, skupiając się przede 



 

 

wszystkim na czwartorzędowej ewolucji rzeźby. Kolejnym scharakteryzowanym komponentem 

był klimat. Przedstawione zostały główne cechy  współczesnego klimatu oraz zestawiono za 

Zomeni (2012) dane paleoklimatyczne górnoplejstoceńskie i holoceńskie z rejonu basenu 

Morza Śródziemnego. W kolejnym podrozdziale scharakteryzowano reżimy hydrologiczne, 

profile poprzeczne rzek, w tym badanej szczegółowo rzeki Ezousas oraz problem  

ograniczonych zasobów wodnych Cypru. W kolejnych rozdziałach dokonano charakterystyki 

współczesnej pokrywy glebowej w badanym regionie, szaty roślinnej oraz świata zwierząt. 

Ważnym z punktu widzenia geoarcheologicznej tematyki pracy jest podrozdział opisujący 

początki antropopresji na Cyprze, do której przede wszystkim przyczyniło się neolityczne 

rolnictwo oraz eksploatacja miedzi, której skutki widoczne są również w rejonie Pafos, gdzie 

datuje się je na II tysiąclecie p.n.e. Podsumowując obszerny rozdział trzeci można zauważyć, 

że pomimo częstego wykorzystywania w kluczowych tabelach i zestawieniach opracowania 

Zomeni (2012), w rozdziale doktorant powołuje się również  na zgromadzoną przez siebie 

literaturę. W rozdziale zauważono następujące usterki. Podobnie jak w rozdziale 2, mapy 

zamieszczone na rycinach nie mają skal (ryc. 4, 7) lub źródeł (np. ryc. 9, nie wiadomo, czy 

powstała na podstawie innej mapy geomorfologicznej, czy własnego kartowania terenowego), 

tabela nr 3 jest umieszczona w tekście przed powołaniem na nią. Niektóre opracowane ryciny 

są nieczytelne, np. ryc. 10, ryc. 13, w tym drugim przypadku można było wykonać swoje 

opracowanie rodzajów pokrycia terenu na podstawie Corin Land Cover, które istnieje dla 

Cypru. Podpis pod ryciną 11 powinien zostać zmodyfikowany na np. Sieć hydrograficzna 

zachodniej części Cypru na numerycznym modelu terenu opracowanym na podstawie i tu 

brakuje źródła, brak też skali wysokościowej, brakuje także nazw rzek istotnych, bo 

stanowiących przedmiot badań pracy. 

W rozdziale czwartym, scharakteryzowano przedmiot badań, czyli Nea Pafos na tle  

sieci osadniczej basenu Morza Śródziemnego w czasie jego funkcjonowania od IV w. p.n.e do 

IV w. n.e. Dla potwierdzenia rangi miejsca wskazano liczne znaleziska archeologiczne, 

świadczące o rozległych kontaktach handlowych obejmujących cały region śródziemnomorski. 

W rozdziale piątym doktorant przedstawił cel badań. Wcześniej wymieniano już w 

recenzji główny cel pracy i cele cząstkowe. Z rozdziału tego dowiadujemy się, że główną 

hipotezą badawczą będzie weryfikacja tezy dotyczącej drugiego portu, który na podstawie 



 

 

źródeł historycznych lokowany był na północ od agory, a współcześnie miałby znajdować się 

pod osadami plaży, powstałej z materiału rzecznego wynoszonego z doliny Koskinas. Materiał 

transportowany dalej na południe przez prądy wzdłużbrzegowe następnie był akumulowany 

przed półwyspem  w rejonie Pafos, w miejscu domniemanej lokalizacji portu. W pracy 

nieumiejętnie przedstawiono zamysł badawczy związany z badaniem doliny Ezousas per 

analogia doliny Koskinas. Przez znaczną część pracy czytelnik ma wrażenie, że badania 

Ezousas prowadzono zamiast badań doliny Koskinas.  Dopiero na stronie 106 przedstawione 

zostały badania Koskinas, jako badania „on-site” i wyjaśniono problem transportu materiału 

rzecznego.  

W rozdziale szóstym przedstawione zostały metody badań. W opisie prac terenowych w 

podrozdziale „Badania aluwiów i koluwiów”, brakuje opisu za pomocą jakiej metody, jakiego 

kryterium oddzielano osady koluwialne od aluwiów. W kolejnych rozdziałach przedstawiono 

kartowanie geologiczno-geomorfologiczne oraz inne źródła kartograficzne wykorzystane do 

opracowania map geologiczno-geomorfologicznych, szczegółowo opisano wykonane przez 

doktoranta badania georadarowe, następnie scharakteryzowano metody laboratoryjne, w tym 

datowania osadów rzecznych metodami TL i 14C. Opisy są wyczerpujące, jedynie przy 

metodzie TL można było opisać sposób poboru próbek w terenie. Następnie przedstawiono 

metody sedymentologiczne oraz metody kameralne. W tym ostatnim podrozdziale, przy 

wymienianiu map topograficznych, tematycznych powinny być podane skale, a przy NMT 

dokładność modelu, z którego korzystano. W jednym zdaniu wspomniano o mapie typów i 

podtypów uroczysk. Sposób wydzielania geokompleksów, definicja uroczyska na potrzeby 

własnej klasyfikacji także powinna być zawarta w tym podrozdziale. Na końcu podrozdziału 

przy danych hydrologicznych powinien być podany ich zakres czasowy 1965-2012, co jest 

przedstawione dopiero na rycinie. 

Najbardziej obszerną częścią ocenianej rozprawy doktorskiej jest rozdział z wynikami 

badań, zajmuje on 138 stron. Najważniejszą jego częścią są badania poza stanowiskiem Nea 

Pafos, czyli w dolinie rzeki Ezousas, zawarte w rozdziale 7. Przedstawiono w nim wyniki 

analizy sedymentologicznej, petrograficznej materiału występującego w górnym, środkowym i 

dolnym odcinku rzeki dla wytypowanych 25 stanowisk (usterka w podpisie pod ryc. 25, 

brakuje słowa odcinku). W rozdziale nie wyjaśniono według jakiego klucza prezentowano 



 

 

stanowiska, gdyż kolejność jest losowa. Na str. 63 znajdujemy informację: W osadach 

zaznacza się niemal 4% udział koluwiów. Ponownie nie ma żadnej informacji jak je oddzielano 

od aluwiów. 

Rozdział posiada bardzo bogatą dokumentację graficzną: fotograficzną oraz ryciny. 

Pewnym ograniczeniem jest ich znaczne pomniejszenie, przez co stają się nieczytelne. (str. 73 

w zdaniu „…pokrywy wypełniające źródliskowe dolinki Ezousas pochodzą z ostatniego 

maksimum zlodowacenia”). Brakuje informacji jak aproksymowano długość transportu rzeki w 

holocenie, dopiero na 85 str. znaleźć można informację, że ustalono to na podstawie obszarów 

alimentacyjnych klastów znajdowanych w rzece). W tabeli 10 brakuje informacji przy datach 

OSL, że są podane w BP (nie z opracowania Deckersa, a z Deckers – Katleen Deckers, str.95). 

W zdaniu na str. 104 występuje skrót myślowy: „W obu fazach stwierdzono wzrost ilości dat 

wraz z biegiem rzeki”. 

Do głównych osiągnięć tej części pracy można zaliczyć ustalenie głównych faz 

aluwiacji Ezousas i ich wydatowanie na 75-48 ka i 25-13 ka. Określenie przybliżonej długości 

transportu rzecznego dla holocenu, która wynosi około 7 km. Stwierdzenie zmniejszenia 

występowania koluwiów w osadach aluwialnych wraz z długością rzeki. Wpływ ruchów 

tektonicznych na szybkość i głębokość wcięć rzecznych w odcinkach górnym, środkowym i 

dolnym, większą w odcinkach górnym i środkowym rzeki. Datowania wskazują na dwie fazy 

koluwiacji, jedną w interpleniglacjale, drugą w holocenie, którą powiązać można z 

działalnością człowieka i datować na okres wpływów rzymskich i średniowiecze. 

W kolejnym rozdziale przedstawiono wyniki badań związanych z badanym 

stanowiskiem archeologicznym i zweryfikowano hipotezę związaną z zalądowieniem nanosami 

rzecznymi starożytnego portu. Na podstawie badań trzech stanowisk położonych na 

wyniesionych terasach morskich stwierdzono główną fazę aluwiacji datowaną na około 40 tys. 

lat. Od około 50-40 ka następuje wcinanie i postępuje erozja wsteczna, rozcinająca pylaste 

terasy morskie, zaobserwowana na dwóch najniższych terasach. Stwierdzono, że transport 

pylastych osadów nie przyczynił się do zasypania starożytnego portu.  

W dalszych podrozdziałach dokumentowano materiał z obszaru Pafos, z kamieniołomu, 

z wykopów archeologicznych na agorze, aby określić na jakim podłożu powstało miasto, jaka 

jest jego geneza i wiek (na mapach Google Earth też powinna być skala, brakuje 



 

 

rozmieszczenia badanych wykopów archeologicznych na mapce). Z badań tych wynika, że 

budowano miasto na pierwotnym podłożu z glebą holoceńską, a próżnie krasowe w skałach 

węglanowych podłoża w okresie maksimum zlodowacenia wypełniać się mogły osadami terra 

rosy. Na terenie agory znaleziono także wietrzejące formy skalne (scementowany piasek, 

zwietrzałe piaskowce?), które mogły się stać obszarem alimentacyjnym piasków plażowych. 

Dodatkowym badaniom poddano także kamieniołom koło agory, na terenie którego miał istnieć 

port. Znaleziono tylko naturalne nawarstwienia. Podobny rezultat dały poszukiwania drugiego 

portu w rejonie jego domniemanej lokalizacji, na obecnej plaży miejskiej, na której 

przeprowadzono wiercenia geologiczne oraz wykonano wkop geomorfologiczny. 

Na szeroką skalę przeprowadzono badania georadarowe. Obejmowały one agorę oraz 

domniemane miejsce istnienia drugiego portu. Doktorant podaje, że teren portu obejmował 

miejską plażę, obręb tzw. rampy, kamieniołom i granicę kamieniołomu od strony morza. Są to 

dosyć szczegółowe informacje, jednak nie podano żadnego ich źródła. We wstępie do tych 

badań należało dodać rozdział opisujący kwerendę źródeł starożytnych na temat istnienia portu, 

dotychczasowy stan badań w tym zakresie. Przydatna również byłaby informacja jak budowano 

starożytne porty, z jakich części się składały. Wówczas uzyskano by więcej informacji, czego 

szukać w zapisie georadarowym. 

Rozdział 7.3 prezentujący wyniki badań georadarowych zawiera bardzo obszerną 

dokumentację z profilowań geofizycznych terenu do głębokości około 2,5 metra. Szczególnie 

na agorze widoczne jest dość duże zróżnicowanie warstwy antropogenicznej. Brakuje w tym 

miejscu próby powiązania interpretacji badań georadarowych z badaniami archeologicznymi, 

opisującymi rozkład przestrzenny agory. W drugiej części rozdziału znajduje się dokumentacja 

z profilowań georadarowych dotyczących starożytnego portu (powołań na ryciny nie umieszcza 

się w tytułach śródrozdziałów). Ryciny powinny być w takiej skali, aby pokazać lokalizację 

linii profilowych. Wszystkie profile mają 90-100 cm głębokości (doktorant wspomina, że 

maksymalna głębokość wyniosła 4 m). W obrębie rampy stwierdzono jedynie warstwy 

antropogeniczne o 40-50 cm miąższości, które zinterpretowano jako warstwy strukturalne z 

czasu funkcjonowania miasta. Na pozostałych obszarach testowych stwierdzono anomalie, ale 

trudno jednoznacznie stwierdzić, czy są to struktury związane z portem, czy tylko świadczące o 

innym użytkowaniu terenu, w kilku przypadkach nie można wykluczyć obecności form 



 

 

naturalnych. Być może więcej informacji dałyby dodatkowe odwierty metodą udarową w 

miejscach trudnych do interpretacji.  

Część wynikową pracy zamyka bardzo obszerny rozdział ósmy, który dotyczy wpływu 

czynników środowiskowych na lokalizację i funkcjonowanie Nea Pafos w basenie 

śródziemnomorskim. Brakuje w nim wprowadzenia, które uzasadniałoby przeprowadzenie 

szczegółowej typologii geosystemów rzędu uroczysk (w rozdziale metodycznym nie opisano 

sposobu i celu przeprowadzonej typologii,  elementy opisu typologii znajdujemy w 

wymienionym rozdziale, np. str. 192). Należało także odnieść się do problemu zastosowania 

modelu aktualistycznego opierającego się na wykorzystaniu aktualnych map geologicznych, 

geomorfologicznych i glebowych oraz danych o współczesnych formacjach roślinnych i 

dokonaniu wydzielenia na tej podstawie uroczysk dla okresu prawie 2500 lat wstecz. Należało 

zadać sobie pytanie, czy od tego czasu warunki klimatyczne się nie zmieniły, a co z ruchami 

tektonicznymi, trzęsieniami ziemi ? Czy stan odlesienia, określający ingerencję człowieka w 

szatę roślinną oraz ewolucję gleb był taki jak współcześnie? Takie wprowadzenie jest 

konieczne, ponieważ właśnie w najmłodszej części holocenu zmiany środowiska 

przyrodniczego cechują się bardzo znaczną dynamiką, związaną z czynnikiem 

antropogenicznym, jak i postępującą arydyzacją warunków klimatycznych w badanym 

regionie. Ostatnia część opracowania jest tak obszerna, że mogłaby stanowić treść osobnej 

rozprawy doktorskiej. Należy docenić szczegółowość wydzieleń uroczysk, przygotowaną mapę 

cyfrową w programie GIS, co pozwala na porównania ilościowe i wnioski oparte o takie dane. 

Po wydzieleniu geokompleksów dokonano ich bonitacji pod kątem różnych aktywności 

osadniczych i gospodarczych mieszkańców Nea Pafos. Kolory w skali bonitacyjnej zielony z 

czerwonym mogłyby być odwrócone (złe warunki czerwony, dobre warunki zielony). 

Bonitacja wskazuje, że najlepsze warunki osadnicze i gospodarcze występują na najniższej i 

częściowo wyższej terasie morskiej, gdzie powstało Pafos.  

Ostatnim rozdziałem rozprawy doktorskiej jest rozdział zatytułowany Wnioski. 

Zastosowano w nim sposób przedstawienia wyników od wniosków paleogeograficznych, 

dotyczących ukształtowania obszaru w czwartorzędzie, poprzez analizę środowiskową 

lokalizacji wskazującą na walory osadnicze i gospodarcze geokompleksów dwóch najniższych 

teras morskich, a w dalszej kolejności omówiono wyniki analiz na stanowisku 



 

 

archeologicznym, czyli agorze oraz wnioski wskazujące na negatywną weryfikację hipotezy o 

miejscu lokalizacji  drugiego portu. W podpunkcie 3 w podrozdziale dotyczącym hipotezy 

drugiego portu znalazł się błąd logiczny. Układ wniosków jest zrozumiały, zebrano w nich 

najważniejsze osiągnięcia recenzowanej pracy. 

Pracę kończą krótkie Wnioski końcowe wskazujące, że na funkcjonowanie przez 800 lat 

Nea Pafos wpływ miały zapewne przesłanki ekonomiczne i polityczne, można nawet 

stwierdzić, że geopolityczne, bo zapewne nie bez znaczenia było położenie geograficzne 

dużego portu w centralnej części Morza Śródziemnego.  

Oceniana praca doktorska jest bardzo obszernym opracowaniem, a każda z jego części 

przy większym rozbudowaniu mogłaby się stać osobną dysertacją doktorską, jedna omawiającą 

ewolucję środowiska regionu Pafos w czwartorzędzie, druga dotyczącą zastosowania badań 

nieinwazyjnych na stanowisku archeologicznym w powiązaniu z badaniami archeologicznymi i 

danymi historycznymi, a trzecia obejmująca analizę i waloryzację współczesnego środowiska 

przyrodniczego południowo-zachodniej części Cypru. Ze względu też na skalę 

przeprowadzonych badań, pewne niedopowiedzenia i usterki można zrozumieć, ponieważ 

trudno było zapanować nad tak obszernym i zróżnicowanym materiałem.  

W pracy widać bardzo duże zaangażowanie doktoranta w realizowany problem, ale 

widoczne jest też wsparcie kolegów i promotora, szczególnie na etapie badań terenowych i 

laboratoryjnych. Po usunięciu drobnych, ale dość licznych usterek praca powinna zostać 

opublikowana, gdyż jest obecnie jednym z najobszerniejszych studiów z zakresu geomorfologii 

fluwialnej dotyczącym ewolucji rzek Cypru w czwartorzędzie. Dzięki badaniom 

geoarcheologicznym w Pafos wiele z pytań badawczych znalazło rozwiązanie, ale niektóre z 

nich nadal pozostają otwarte, jak pytanie o miejsce lokalizacji drugiego portu. 

Podsumowanie 

Recenzowana rozprawa doktorska wyróżnia się interdyscyplinarnością zastosowanej 

metodyki obejmującej zakres nauk przyrodniczych, ścisłych (geofizyka) i archeologii. Dobór 

metod oraz zaplanowanych i wykonanych badań przyczynił się do znacznego postępu w 

poznaniu rozwoju paleogeograficznego obszaru południowego Cypru, do lepszego poznania 

środowiskowych uwarunkowań lokalizacyjnych Nea Pafos oraz do rozpoznania stratygrafii 

agory i obszarów związanych z hipotetyczną lokalizacją portu.  



 

 

Należy podkreślić, że mgr Sławomir Chwałek wykazał się umiejętnością zaplanowania 

i realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych, opanowaniem szczególnie szerokiego 

spektrum badań terenowych, nowoczesnych technik dokumentacji, metod laboratoryjnych, 

sedymentologicznych oraz metodyki datowania TL. 

Podsumowując należy zaznaczyć, że oceniana rozprawa oparta jest na bardzo solidnie 

zebranym i bardzo dobrze opracowanym materiale dokumentacyjnym. Stanowi ważny wkład 

do badań geoarcheologicznych prowadzonych na Cyprze, które do tej pory były nieliczne.  

Konkludując, można stwierdzić, że dysertacja magistra Sławomira Chwałka odpowiada 

w pełni wymogom formalnym stawianym rozprawom doktorskim, określonym w ustawie o 

stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. (z późniejszymi zmianami). 

Stanowi oryginalne rozwiązanie ważnego problemu naukowego, świadczy o dużej wiedzy 

autora z zakresu geografii i geoarcheologii oraz o umiejętnościach niezbędnych do 

samodzielnego prowadzenia badań. Wnioskuję o dopuszczenie Pana magistra Sławomira 

Chwałka do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.  
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